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Ata da 53ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 3º Período, 

da 18ª Legislatura, realizada no dia 29 de 

maio de 2019. 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, à hora 

regimental, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde 

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a quinquagésima terceira 

Sessão Ordinária, referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima oitava 

Legislatura, na qual, à exceção do parlamentar Gilmar Amorim de Oliveira, compareceram 

os vereadores Alberto Matos Nery, Aldney Bastos Marques, Antonio Carlos Passos Ataíde, 

Cadmiel Mascarenhas Pereira, Cintia Daltro Machado, Edvaldo Lima dos Santos, Eremita 

Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, Isaias 

dos Santos, João dos Santos, José Carneiro Rocha, José Marques de Messias, José Menezes 

Santa Rosa, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antonio dos Santos Lima, 

Robeci da Silva Lima, Roberto Luís da Silva Tourinho e Ronaldo Almeida Caribé. 

Amparado pelo Regimento Interno, o vereador José Carneiro Rocha, Presidente desta Casa, 

declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, 

segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, solicitou do 

primeiro Secretário, vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira, a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: < Projetos de Lei nº 

060/2019 de autoria do vereador Isaias dos Santos que assegura a Assistência Religiosa e 

Espiritual por meio da capelania nos estabelecimentos como hospitais públicos e privados, 

asilos e creches no município de Feira de Santana e dá outras providências e nº 061/2019 de 

iniciativa do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial, na 

forma que indica, e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 021/2019 de 

autoria do vereador Gilmar Amorim de Oliveira que dispõe sobre a concessão da comenda 

Maria Quitéria ao Senhor Átila de Jesus do Carmo e dá outras providências. Requerimento 

nº 112/2019 de autoria do vereado Gilmar Amorim de Oliveira. Indicações nºs 709 e 

710/2019 de autoria dos vereadores Fabiano Nascimento de Souza e José Menezes Santa 
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Rosa. Moções nºs 669 a 673/2019, de autoria dos vereadores Cíntia Daltro Machado e 

Roberto Luís da Silva Tourinho. Correspondências: Ofício nº 272/2019, datado de 14 de 

maio de 2019, assinado por Antonio Carlos Daltro Coelho- Diretor Presidente da Diretoria 

Executiva da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e 

Cultura Egberto Tavares Costa – FUNTITEC, encaminhado para esta Casa Legislativa para 

apreciação da documentação relativa à prestação de contas da Fundação Cultural Municipal 

Egberto Tavares Costa, referente ao mês de abril de 2019. > Logo após a leitura das 

matérias, o Presidente desta Casa, José Carneiro Rocha, parabenizou o vereador José 

Menezes Santa Rosa, por seu aniversário. Em seguida, o Primeiro Vice-Presidente, 

vereador Alberto Matos Nery, assumiu a Mesa Diretiva. No Horário das Lideranças, o 

edil Cadmiel Mascarenhas Pereira (PSC) iniciou seu discurso falando sobre a publicação 

do edital do Processo Seletivo e Eleitoral para o Conselho Tutelar, para o município de 

Feira de Santana, atendendo a uma demanda que é para todo o Brasil, com a eleição dos 

Conselheiros Tutelares. Disse ainda que no município de Feira de Santana há quatro 

Conselhos Tutelares, os quais trabalham em parceria com outros órgãos do município e 

falou também da importância dos Conselhos Tutelares para a sociedade. Na sequência, a 

vereadora Gerusa Sampaio (DEM) discursou acerca da violência obstétrica e disse que a 

cidade de Feira de Santana está precisando de uma casa de parto, pois ainda que o Hospital 

da Mulher tente atender à demanda da obstetrícia, o mesmo não está mais dando conta de 

tal demanda e está em situação de superlotação, pois o referido hospital não atende apenas a 

demanda da cidade de Feira de Santana. Em seguida, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) 

relatou que os assaltos estão aumentando a casa dia, principalmente nos distritos, como 

Jaíba, Matinha e Tiquaruçu. Disse que alguma coisa precisa ser feita pela cidade de Feira 

de Santana, pois o município está entregue à violência, com assaltos e mais assaltos a 

motos, carros, ocorrendo na cidade. Em Pela Ordem, o edil Isaias dos Santos solicitou o 

registro de que, no evento “Troféu Oscar Folia”, que contempla os melhores da Micareta de 

Feira, a Rádio Acorda Cidade foi premiada, bem como o programa Caldeirão do Paulão”. 

Logo depois, o vereador João dos Santos (PPS) discorreu sobre o evento “Troféu Oscar 

Folia”, que homenageou os “melhores da Micareta”. Falou que torce para que a “Micareta 

de Feira” continue dando certo, crescendo e trazendo alegria para os foliões. Disse ainda 

que se sentia alegre, por fazer parte da continuidade do evento “Troféu Oscar Folia” e 

parabenizou os vencedores do referido evento. O edil José Menezes Santa Rosa (Pros) 

relatou que no dia 1º de fevereiro de 2019 esteve no distrito de Maria Quitéria e alguns 

moradores pediram que ele fizesse uma indicação para reposição de lâmpadas, cuja 

indicação foi feita, mas até hoje a reposição não foi feita e pediu que a Secretaria 
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responsável faça a reposição requerida. Ainda de posse da palavra, falou também da poda 

das árvores da praça do distrito de São José, requerida também no dia 1º de fevereiro e que, 

até o momento, não foi feita.  Discorreu ainda sobre a falta de vacinas para as crianças, no 

município de Feira de Santana, pois muitas mães estão indo às Unidades de Saúde do 

município, por várias vezes, estão retornando para suas casas sem serem atendidas. Disse 

ainda que as crianças não podem ficar sem as vacinas e que a cidade de Feira de Santana 

está desassistida. Em seguida, o edil teceu comentários sobre o Governo Federal, falando 

dos cortes nos orçamentos, por parte do mesmo e disse que este é um governo sem 

responsabilidade, o qual está retirando o direito do pobre estudar e cortando os direitos das 

pessoas. Logo após, o vereador Roberto Luiz da Silva Tourinho (PV) iniciou seu 

discurso dizendo que o papel do deputado é representar sua cidade, cobrar e tornar público 

o que acontece nela. Disse ainda que o deputado estadual Targino Machado, que foi 

deputado estadual mais votado em Feira de Santana, tem feito isso na Assembleia 

Legislativa da Bahia, denunciando o que tem ocorrido na cidade de Feira de Santana, em 

relação ao desvio de verbas públicas, os quais geraram inúmeras prisões, em mais de 71 

milhões de reais que foram desviados da saúde, na cidade de Feira de Santana. Parabenizou 

o referido deputado e afirmou que o mesmo é um homem de coragem e disse para o mesmo 

continuar denunciado a todos aqueles que desonram a vida pública. O Primeiro 

Secretário, vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira, assumiu a Mesa Diretiva. Na 

sequência, o edil Alberto Matos Nery (PT) teceu comentários acerca das declarações do 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho, defendendo-se e posicionando-se publicamente, 

acerca das acusações feitas pelo deputado estadual Targino Machado, em relação aos 

desvios dos recursos públicos da saúde. Disse ainda que o fruto de violência no país não é 

do governador do estado, mas a falta de amor nas pessoas. A vereadora Eremita Mota de 

Araújo, passou seu tempo para o edil Edvaldo Lima dos Santos. Em pela Ordem, o 

vereador Ronaldo Almeida Caribé (PTC) pediu para ausentar-se da presente Sessão, para 

fazer-se presente num sepultamento, cujo pedido foi acolhido pelo Primeiro Secretário, 

Cadmiel Mascarenhas Pereira, que também registrou a ausência do edil Gilmar Amorim de 

Oliveira, o qual já havia comunicado que se faria ausente. O Primeiro Vice-Presidente, 

vereador Alberto Matos Nery, assumiu a Mesa Diretiva. Logo após, o edil Edvaldo 

Lima dos Santos (PP) discursou sobre o atual Governo Federal, dizendo que o atual 

presidente tem o coração voltado para abençoar a nação brasileira, um presidente que tem 

os valores da família os valores sociais. Falou que o atual presidente do Brasil se preocupa 

com a educação, tanto é que o mesmo está direcionando os maiores recursos para a base da 

educação, a educação básica. O vereador Marcos Antonio dos Santos Lima 
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(PATRIOTA) falou que o Deputado Estadual Targino Machado vem atacando o Governo 

Municipal e disse que gostaria de relembrar ao referido deputado que o fechamento das 

clínicas do mesmo não ocorreu por parte da base do Governo Municipal, mas, sim por parte 

de outros órgãos controlados pelo Governo do Estado como Ministério Público, a 

Secretaria de Saúde do Estado, a Vigilância Sanitária do Estado, a Secretaria de Segurança 

Pública. O edil afirmou que o Governo Municipal jamais interferiu no alvará das clínicas 

do referido deputado e salientou que certos procedimentos e critérios que devem ser 

adotados, pois a prefeitura não pode simplesmente liberar alvará. No Grande Expediente, 

o edil José Marques de Messias passou seu tempo para o vereador Marcos Antonio dos 

Santos Lima, o qual voltou a tecer comentários sobre o Deputado Targino Machado, e 

disse que o Governo  Municipal está preocupada é com o crescimento e melhoria do 

município, pois o prefeito Colbert Martins da Silva Filho está trabalhando pela cidade de 

Feira de Santana e, em pouco tempo, já está ficando internado de todas as Pastas do 

município. O edil José Menezes Santa Rosa discorreu sobre o Deputado Targino 

Machado, dizendo que em todas as eleições o Ex-Prefeito José Ronaldo de Carvalho 

sempre esteve “na cola” do referido deputado, atrapalhando sua votação e destacou que os 

40 mil votos que o Deputado Targino Machado obteve no município de Feira de Santana 

foi por mérito próprio, pelas lideranças e pelo trabalho dele mesmo.  O parlamentar ainda 

teceu comentários sobre o Presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o mesmo veio para 

destruir o Brasil. Afirmou ainda que está parecendo que o referido presidente está querendo 

passar a responsabilidade da segurança pública para as pessoas, liberando armas para todos, 

para aqueles que têm condição para comprar e finalizou seu discurso dizendo que o 

presidente está perdido. O vereador Edvaldo Lima dos Santos citou a fala do edil José 

Menezes Santa Rosa e disse falar que o presidente vai dar arma para todos é não ter 

conhecimento das coisas, pois o presidente está apenas cumprindo aquilo que o povo 

brasileiro votou e que a liberação das armas não será para qualquer pessoa. O Presidente 

desta Casa, vereador José Careiro Rocha, assumiu o Comando da Mesa Diretiva. 

Ainda de posse da palavra, o edil Edvaldo Lima, que continuou a falar sobre o Presidente 

Jair Bolsonaro, dizendo que o mesmo está pensando no emprego, em destravar a economia 

e que o presidente não cortou verbas das universidades, mas fez apena contingenciamento. 

Depois, o parlamentar discorreu sobre a Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana - 

FAMFS, que trabalha em beneficio do município com várias fábricas, além de outros 

serviços que geram emprego e mão de obra, retirando muitos jovens e adolescentes das ruas 

e das drogas. Salientou que a FAMFS é uma Fundação renomada, que já foi representar a 

cidade de Feira de Santana e o Brasil, em outros países, como na Copa da Alemanha, por 
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exemplo. Em seguida, o vereador Marcos Lima passou seu tempo para o edil Luiz Augusto 

de Jesus, o qual discorreu acerca do funcionamento das viaturas, em Feira de Santana e 

disse que gostaria de saber, do Comandante da 66ª Companhia Independente de Polícia 

Militar, motivo da saída da viatura do distrito de Jaíba, uma vez que a mesma foi 

direcionada, inclusive com o nome Jaíba, para atender ao à população do referido distrito. 

Indagou também o porquê da retirada da viatura do distrito de Tiquaruçu, a qual também 

foi designada para atender àquela comunidade, a viatura 5066, também com o nome distrito 

de Tiquaruçu. Relatou ainda que no distrito de Ipuaçu também estava sem policiamento e 

que os moradores estão cobrando e que as pessoas estão com medo de sair de suas casas. 

Ressaltou que o direito do cidadão, de ir e vir protegido, está na Constituição Federal e que 

a Polícia Civil, bem como a Polícia Militar deve dar esse apoio à população, contando com 

o suporte da Guarda Municipal, quando necessário. Falou também sobre os ataques contra 

os ônibus escolares e registrou a homenagem que ocorrerá na presente data, em Sessão 

Solene, para comemorar o Dia do Gari, profissionais que cuidam da limpeza da cidade e 

que trabalham pelo bem do Município. O vereador Antonio Carlos Passos Ataíde relatou 

que a TV Bahia está fazendo uma demonstração da Bahia, em especial Salvador, e fez 

matérias mostrando o comércio, o movimento e o crescimento da cidade de Feira de 

Santana, bem como sua boa localização geográfica. Salientou que, para isso, o município 

contou com a administração do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, o qual sempre viu 

esta cidade como a cidade do futuro, passou a investir na mesma e buscou vários benefícios 

para que a mesma se tronasse o que é hoje, criou uma boa infraestrutura no município, com 

a construção de diversos viadutos por toda a cidade, por exemplo. Afirmou que as matérias 

mostraram o crescimento e o desenvolvimento do Município e que a construção do 

Shopping Popular dará uma “Nova Vida” ao Centro de Abastecimento da cidade. Criticou a 

política arcaica que, por causa de “picuinhas” políticas, não deixa a cidade crescer e 

finalizou dizendo que todos devem pensar no crescimento e desenvolvimento da cidade de 

Feira de Santana, a qual responde pelo segundo maior PIB do estado da Bahia. O edil 

Cadmiel Mascarenhas Pereira discorreu sobre o crescente número de desemprego no 

Brasil, que vem deixando muitas famílias em situação de vulnerabilidade e enfatizou a 

necessidade de uma análise, no sentido de haver um comprometimento maior por parte do 

poder público, para avançar em políticas e estratégias que ajudem a vencer esses dias maus. 

Falou também sobre o microempreendedorismo, um processo no país que traz uma nova 

roupagem, com novas plataformas empresariais, para as quais muitas pessoas estão 

migrando, pois, hoje em dia, o comércio eletrônico está cada vez mais ganhando espaço, 

com novas formas de comercialização. Na sequência, o Presidente desta Casa, vereador 
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José Carneiro Rocha, nomeou uma Comissão, formada pelos vereadores Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio e Antonio Carlos Passos Ataíde, 

para dar Parecer ao Decreto Legislativo nº 21/2019. Em seguida, convidou todos os 

presentes a colocarem-se de pé, para a Promulgação de Decretos Legislativos nºs 

26/2019, que “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense ao Senhor José 

Mendes Neto, e dá outras providências” e 27/2019 o qual “Dispõe sobre a concessão do 

Título de Cidadão ao Senhor Evaldo Bastos Gomes, e dá outras providências”. Na Ordem 

do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições <Em segunda discussão, o Projeto de 

Lei Ordinária nº 049/2019, de autoria do parlamentar Cadmiel Mascarenhas Pereira, cujo 

Projeto foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 036/2019, de iniciativa do vereador Marcos Antonio dos 

Santos Lima, com Emenda 01 de autoria do edil Edvaldo Lima dos Santos, com Parecer 

contrário da CCJR, cuja Emenda foi retirada pelo próprio autor e o referido Projeto 

aprovado pela maioria dos vereadores presentes, com voto contrário dos vereadores Cíntia 

Daltro Machado, Eremita Mota de Araújo e Roberto Luís da Silva Tourinho e abstenção da 

vereadora Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio. Vale ressaltar que fizeram uso da palavra, 

em votação, os vereadores Marcos Antonio dos Santos Lima, Roberto Luís da Silva 

Tourinho, João dos Santos, Luiz Augusto de Jesus, Edvaldo Lima dos Santos, Alberto 

Matos Nery, Isaías dos Santos e Marcos Antonio dos Santos Lima. Já em declaração de 

voto, fizeram uso da palavra os parlamentares Cíntia Daltro Machado, Cadmiel 

Mascarenhas Pereira, Fabiano Nascimento de Souza, Luiz Augusto de Jesus, Roberto Luís 

da Silva Tourinho e Edvaldo Lima dos Santos. Em primeira discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 054/2019, de autoria do edil Roberto Luís da Silva Tourinho, com Parecer 

da CCJR, cujo Parecer foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, com 

abstenção do edil Cadmiel Mascarenhas Pereira e o referido Projeto de Lei aprovado pela 

unanimidade dos vereadores presentes, com abstenção dos edis Antonio Carlos Passos 

Ataíde, João dos Santos, Robeci da Silva Lima, Luiz Augusto de Jesus e Marcos Antonio 

dos Santos Lima. Fizeram uso da palavra, em votação, os vereadores Roberto Luís da Silva 

Tourinho, Isaías dos Santos, Gerusa Maria Bastos Silva Sampaio, Edvaldo Lima dos 

Santos, Cadmiel Mascarenhas Pereira e Luiz Augusto de Jesus. Em primeira discussão, o 

Projeto de Lei Ordinária nº 055/2019, de iniciativa do parlamentar Alberto Matos Nery, 

com Parecer da CCJR, cujo Parecer foi aprovado pela unanimidade dos vereadores 

presentes, assim como o referido Projeto de Lei. Em votação única, o Requerimento nº 

109/2019, de autoria do vereador Gilmar Amorim de Oliveira, cujo Requerimento teve sua 

votação adiada, por conta da ausência do autor>. Em explicações pessoais, fizeram uso da 
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palavra os parlamentares Roberto Luís da Silva Tourinho. Em seguida, o Presidente desta 

casa, vereador José Carneiro Rocha, pediu a todos os presentes que se colocassem de pé e 

fizessem um minuto de silêncio, em homenagem aos falecidos Sr. Evilásio Menezes (a 

pedido do vereador Roberto Luís da Silva Tourinho), Srs. José Fernandes de Souza e 

Henrique Mote (a pedido do edil Luiz Augusto de Jesus) e Sr.ª Roselita pires Santos (a 

pedido do parlamentar José Marques de Messias). Nada mais havendo por tratar, o 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e quatro minutos, sendo 

convocada outra para a próxima segunda-feira, dia três de junho do ano em curso, à hora 

regimental, com a seguinte pauta: <Em segunda discussão, os Projetos de Lei Ordinária 

nºs 036/2019, de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos Lima, 054/2019, da lavra 

do edil Roberto Luís da Silva Tourinho e 055/2019, de iniciativa do vereador Alberto 

Matos Nery. Em primeira discussão, os Projetos de Lei Ordinária nºs 056/2019, de 

autoria do edil Luiz Ferreira Dias e 057/2019, de iniciativa do vereador Luiz Augusto de 

Jesus. Em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2919, de autoria do 

vereador Cadmiel Pereira. Em votação única, os Requerimentos nºs 109 e 112/2019 de 

autoria do edil Gilmar Amorim de Oliveira>. Para constar, eu, Manoel Oliveira de Jesus, 

Redator de Debates desta Casa, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na 

forma regimental.       
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